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؟ تسیچ نآ  لیلد  تسا  تبثم  باوج  رگا  و  دومن ؟ جاودزا  یلع  ماما  رتخد  موثلک  ما  اب  باطخ  نب  رمع  ایآ 

باتک تاصخشم 

؟ تسیچ نآ  لیلد  تسا  تبثم  باوج  رگا  و  دومن ؟ جاودزا  یلع  ماما  رتخد  موثلک  ما  اب  باطخ  نب  رمع  ایآ 

هراشا

یخرب تسا : هتفرگ  رارق  ناخّروم  مالـسا و  ياملع  دیدش  فالتخا  دروم  وا  زا  يراگتـساوخ  ای  باطخ  نبرمع  اب  موثلکّما  جاودزا  خـساپ : 
ياهتسد دننادیم ، يراگتساوخ  ّدح  رد  ار  جاودزا  ياهّدع  دننادیم ، ترـضح  نآ  هیبر  هکلب  هتـسنادن  (ع ) نینمؤملاریما رتخد  ار  موثلکّما » »
دیدـهت هارکا و  اـب  ار  نآ  رگید  یـضعب  و  (ع ) یلع ماـما  تـبغر  لـیماب و  ار  نآ  زین  یخرب  دناهتـسناد ، یـسورع  نودـب  ماـکان و  ار  جاودزا 

دراد تلالد  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  هیـضق  نیا  دناهتفگ : هدرک و  دانتـسا  عوضوم  نیا  هب  تماما  ثحب  رد  تنـس  لها  زا  یخرب  دننادیم .
حاکن هب  ار  شرتخد  هک  هدرکیم  دییأت  ار  وا  تموکح  هدوب و  دونشخ  مود  هفیلخ  ياهرادرک  اهراتفر و  زا  (ع ) نینمؤملاریما ماما  هک  نیا  رب 
میزادرپ . یم  ارجام  نیا  لیصفت  هب  نونکا  تسا . هدرک  داهشتسا  نآ  هب  هماع  ناملکتم  زا  ینالقاب »  » هک هنوگنامه  تسا . هدروآرد  وا 

هیضق تایاور 

ار نآ  تنس  لها  هچرگا  تسا ، هدروآ  دوخ  یثیدح  رداصم  رد  ار  نآ  یّنس  هعیش و  هکنیا  هدرک  هدیچیپ  ار  ارجام  نیا  هک  يروما  هلمج  زا 
هب مصخ  مازلا  باب  زا  ای  تنس  لها  زا  تیاکح  ناونع  هب  ای  لمجم  تروص  هب  ار  نآ  هیماما  هعیش  دننکیم و  لقن  ناوارف  تقد  لیـصفت و  اب 

دعس نبا  1 ـ مینکیم : هراـشا  هدـمآ  تنـس  لـها  رداـصم  رد  هک  تاـیاور  زا  یخرب  هب  هکنیا  تسا . هدرک  لـقن  دوخ  ياـهرواب  اـهداقتعا و 
وا دزن  دوب و  غلابریغ  يرتخد  هک  یلاح  رد  دروآرد ، دوخ  جاودزا  هب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  موثلک  ما  باطخ ، نبرمع  دـیوگیم ...« :
نب یلع  زا  دوخ  دنس  هب  يروباشین  مکاح  2 ـ [ . 1 .« ] دروآ ایند  هب  هیقر  دیز و  مان  هب  دنزرف  ود  وا  يارب  دش و  هتشک  رمع  هک  یماگنه  ات  دوب 
يو حاکن  هب  ار  شرتخد  هک  تساوخ  وا  زا  دمآ و  وا  دزن  (ع ) یلع رتخد  موثلکّما  يراگتـساوخ  يارب  باطخ  نب  رمع  دنکیم : لقن  نیـسح 

هاگنآ يروآرد ... نم  حاکن  هب  ار  وا  دیاب  تفگ : رمع  ماهتشاذگ . رفعج  نب  هللادبع  مردارب ، دنزرف  يارب  ار  وا  نم  دومرف : (ع ) یلع دروآرد .
؟ لیلد هچ  هب  دنتفگ : دـییوگیمن ؟ کیربت  نم  هب  ایآ  تفگ : دـمآ و  نارجاهم  دزن  رمع  سپـس  دروآرد . وا  جاودزا  هب  ار  موثلکّما  (ع ) یلع
، تسا عطقنم  تمایق  زور  یببـس  بسن و  ره  دومرف : هک  (ص ) ادخ لوسر  زا  مدینـش  نم  همطاف . یلع  رتخد  موثلکّما  جاودزا  لیلد  هب  تفگ :
زا دوخ  دنس  هب  زین  یقهیب  3 ـ [ . 2 .« ] دشاب ببس  بسن و  (ص ) ادخ لوسر  نم و  نیب  هک  مراد  تسود  ور ، نیمه  زا  نم . بسن  ببس و  رگم 

لوـسر زا  اریز  دـنیوگ ، کـیربت  وا  هب  هک  تساوـخ  نارجاـهم  زا  جاودزا  نتفرگ  ماـجنا  زا  دـعب  رمع  دـنکیم : لـقن  (ع ) نیـسحلا نـب  یلع 
ياهدع ار  هیـضق  نیا  [ . 3 .« ] دوشیم عطقنم  تماـیق  زور  رد  ترـضح  بسن  ببـس و  زا  ریغ  یبـسن  ببـس و  ره  هک  دوب  هدینـش  (ص ) ادـخ

دناهدرک . لقن  [ 7  ] ینالقسع رجح  نبا  و  [ 6  ] ریثا نبا  [ 5 ، ] ّربلادبع نبا  [ 4 ، ] يدادغب بیطخ  لاثما : رگید ،

اهدنس یلک  یسررب 

هراشا

هک یثیداحا  رایـسب  هچ  دناهدرکن و  لقن  دوخ  ّمهم  فورعم و  باتک  ود  رد  ار  نآ  هدرک و  ضارعا  ثیدح  نیا  رکذ  زا  ملـسم  يراخب و  1 ـ
دنسم دننامه  تنـس ، لها  فورعم  ياهباتک  رگید  هّتـس و  حاحـص  رد  ثیدح  2 ـ دناهدومن . فیعـضت  تنـس  لها  ياملع  تهج  نیمه  هب 

لیلد تسا  تبثم  باوج  رگا  و  دومن ؟ جاودزا  یلع  ماما  رتخد  موثلک  ما  اب  باطخ  نب  رمع  ایآ 
؟ تسیچ نآ 
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تسا . هدماین  لبنح  نب  دمحا 

تایاور زا  کی  ره  دنس  یسررب 

یقهیب هک  هنوگنامه  تسا ؛ هتسناد  عطقنم  ار  نآ  دنس  كردتسملا  صیخلت  رد  یبهذ  یلو  حیحص ، ار  نآ  ارجام  لقن  رد  يروباشین  مکاح 
رد ار  ثیدح  زین  دعس  نبا  تسا . فیعض  اهنآ  همه  هک  هدرک  لقن  ار  هیضق  نیا  يرگید  ياهدنس  اب  یقهیب  نینچمه  دنادیم . لسرم  ار  نآ 

« ملسا نب  دیز  نب  نمحرلادبع   » نآ رد  هک  هدرک  لقن  دوخ  دنـس  اب  هباصالا  رد  رجح  نبا  تسا . هدرک  لقن  لسرم  روط  هب  يربکلا  تاقبطلا 
هک دراد  دوجو  بهو » نب  هللادبع   » نآ دنـس  رد  نینچمه  [ 8 . ] دناهدومن فیعضت  ار  وا  تنـس  لها  لاجر  ياملع  زا  يدایز  دادعت  هک  تسا 

نافیعـض هلمج  زا  ار  وا  يراـخب  يدـع و  نـبا  هـک  هدرک  لـقن  یناـسارخ  ءاـطع  زا  رگید  يدنـس  هـب  رجح  نـبا  [ . 9 . ] تسا هدش  فیعـضت 
نب میهاربا  ینهج و  رماع  نب  ۀبقع  یفوص ، نیـسح  نب  دمحا  نآ  رد  هک  هدرک  لقن  يدنـس  اب  ار  نآ  زین  يدادغب  بیطخ  [ . 10 . ] دناهدرمش

لمهم زین  یمّوس  دناهدرک و  رکذ  هیواعم  ناریما  نایرکـشل و  زا  ار  یمّود  هدش ، وا  فعـض  هب  حیرـصت  یلّوا  هک  دراد  دوجو  يزورم  نارهم 
درادن . يربتعم  دنس  تایاور ، زا  کی  چیه  هک  تفگ  ناوتیم  هجیتن  رد  تسا . هدش  هتسناد 

ثیداحا نوتم  یسررب 

هراشا

مینکیم : هراشا  اهلاکشا  زا  یخرب  هب  ثیداحا ، فلتخم  ياهنتم  هب  هعجارم  اب 

باعرا دیدهت و 

موثلکّما جاودزا  دروم  رد  (ع ) قداص ماما  زا  ینیلک  تسا . هدوب  باعرا  دـیدهت و  اـب  يراگتـساوخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور  یخرب  زا 
: دیامرفیم هر ) ) دیفم خیش  [ . 11 ... .« ] دمآرد يرگید  جاودزا  هب  هنابـصاغ  هک  دوب  ام  نانز  زا  ینز  يو  : » دومرف ترـضح  هک  دنکیم  لقن 
داد و رما  نیا  هب  نت  يراـچان  و  ترورـض ، يور  زا  شنایعیـش ، دوـخ و  ناـج  ندوـبن  ناـما  رد  رمع و  دـیدهت  لـیلد  هـب  (ع ) نینمؤـملاریما »

ُُهْبلَق َو  َهِرُْکا  ْنَم  ِّالا  : ) دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  دـنکیم ؛ عورـشم  ار  رفک  هملک  راهظا  ترورـض  میاهتفگ ، دوخ  ياـج  رد  هک  هنوگناـمه 
رد رمع  تسا . کـچوک  يرتـخد  وا  دومرف : رمع  يراگتـساوخ  باوج  رد  (ع ) یلع هک  دـنکیم  لـقن  دعـس  نبا  [ . 12 .( ] ِناِمیْالِاب ٌِّنئَمْطُم 
[ . 13 ... . ] يروآ یمنرد  محاکن  هب  را  وا  ارچ  هک  منادیم  نم  ینک و  عنم  راک  نیا  زا  ارم  هک  يرادن  ّقح  وت  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : باوج 
نآ رگم  درکن ، راداو  يراگتـساوخ  نیا  رارـصا  رب  يزیچ  ارم  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : هک  دنکیم  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  زین  یلزاغملا  نبا 

نوتم یخرب  زا  داد . تساوخرد  نیا  هب  نت  دایز  رارصا  هب  انب  ترضح  دوشیم  هدافتـسا  ثیدح  نیا  زا  [ . 14 ... . ] مدینش ادخ  لوسر  زا  هک 
هاگره ترورض ، : » دیامرفیم هر ) ) دیفم خیش  تسا . هدوب  صاع » نب  ورمع   » دیکأت داهنشیپ و  هب  يراگتساوخ  دوشیم  هدافتسا  زین  یخیرات 

زیاج حاکن  هدـش و  فرطرب  تهارک  دراد ، مالـسا  هملک  هب  راهظا  وا  هک  یتروص  رد  دـناشکب ، هارمگ  هب  نداد  رتخد  حاـکن و  هب  ار  ناـسنا 
هب دنهاوخیم  ار  شنارتخد  زا  مادک  ره  درک : داهنشیپ  نانآ  هب  (ع ) طول ترـضح  تسین . رتزیگنابجعت  طول  هیـضق  زا  ارجام  نیا  دوشیم .

نانیا [ » 15 [ ؛) ْمَُکل ُرَهْطَا  َّنُه  ِیتاَنب  ِءالُؤه  : ) دـیامرفیم وا  لوق  زا  دـنوادخ  دـندوب  هارمگ  رفاـک و  ناـنآ  هک  نآ  اـب  دـنروآرد ، دوخ  حاـکن 
هیجوت ود  نآ  يارب  هیـضق ، لصا  تّحـص  ضرف  رب  : » دـسیون یم  رگید  ییاج  رد  ومه  [ . 16 «. ] دنرتكاپ امش  يارب  دنتـسه و  نم  نارتخد 

هک هتفرگ  تروص  مالـسا  رهاظ  قبط  حاکن  فلا ) درادن : یتافانم  (ع ،) یلع ماما  رب  نیقباس  یهارمگ  رد  هعیـش  بهذـم  اب  ود  ره  هک  تسه 
داقتعا تیالو  هب  هک  دوش  جاودزا  یسک  اب  تسا  نآ  لضفا  هچرگا  تعیرش . مامت  هب  رارقا  هلبق و  تمس  هب  زامن  نیتداهش ، زا : تسا  ترابع 

لیلد تسا  تبثم  باوج  رگا  و  دومن ؟ جاودزا  یلع  ماما  رتخد  موثلک  ما  اب  باطخ  نب  رمع  ایآ 
؟ تسیچ نآ 
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ار یـسک  ترورـض ، رگا  یلو  دنکن . جراخ  مالـسا  زا  ار  وا  هک  يّدـح  ات  نکل  هدرک ، هفاضا  ار  یهارمگ  مالـسا ، ِرهاظ  هب  هک  نآ  هن  دراد ،
هک يزیچ  دوشیم و  فرطرب  نآ  زا  تهارک  دراد ، نیتداهـش  هملک  هب  راهظا  هک  یتروص  رد  دـنک ، راداو  هارمگ  ناسنا  اب  حاـکن  هب  روبجم 
درک هظحالم  ور  نیمه  زا  تشاد ؛ اهنوخ  ظفح  بولق و  فیلأت  هب  جایتحا  (ع ) نینمؤملاریما ددرگیم . زیاج  هدوب ، هورکم  رایتخا  لاـح  رد 

ب) دیناشوپ . لمع  هماج  وا  تساوخرد  هب  اذل  دش ، دهاوخ  داجیا  داسف  مدرم  يایند  نید و  رد  دـنک ، تفلاخم  رما  نیا  اب  دـهاوخب  رگا  هک 
رگم تسا ، مارح  درادن ـ  ار  شقاقحتسا  هک  دنادیم  یـسک  يارب  ار  نآ  هدوب و  تماما  رکنم  هک  یـسک  دننامه  هارمگ ـ  اب  جاودزا  حاکن و 
زیاج تروص  نیمه  رد  تسا ـ  نامیا  هملک  دـض  هک  رفک ـ  هملک  راـهظا  هک  هنوگناـمه  دـسرتب ؛ شناـج  نید و  رب  ناـسنا  هک  یتروص  رد 

هب دوخ  ياـج  رد  تسا . مارح  راـیتخا ، تروص  رد  هچرگا  ددرگیم ، لـالح  ترورـض  ماـگنه  كوـخ  تشوـگ  رادرم و  ندروـخ  تسا و 
شموق نارفاک  رب  ار  شنارتخد  (ع ) طول ترـضح  هک  هنوگنامه  دنکیم ؛ حابم  ار  تامرحم  تاروذحم و  اهترورـض ، هک  هدیـسر  تابثا 

: دـیامرفیم زین  و  [ . 17 .« ] دومن جـیوزت  رفاـک  ود  هب  ار  شنارتـخد  زا  رفن  ود  تیلهاـج ، ناـمز  رد  (ص ) ادـخ لوسر  نینچمه  درک . هضرع 
عیبر نب  صاـعلا  یبا  حاـکن  هب  ار  يرگید  بهل و  یبا  نبۀـبتع  حاـکن  هـب  یکی  ار  شنارتـخد  زا  رفن  ود  تـثعب ، زا  لـبق  (ص ) ادـخ لوـسر  »

هدروآ و مالـسا  ییادـج  زا  دـعب  صاعلاوبا  یلو  تفر ، اـیند  زا  رفک  رب  هبقع  دومن . ادـج  ناـشنارهوش  زا  ار  ناـنآ  تثعب ، زا  دـعب  دروآرد و 
[ . 18 ... .« ] تشگزاب لوا  حاکن  هب  هرابود 

ثیدح نتم  رد  بارطضا 

یخرب رد  دننکیم . طقاس  رابتعا  تیّجح و  زا  ار  ثیدح  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  نتم  بارطـضا  هک  مینادیم  تسا و  برطـضم  ثیداحا 
: تسا هدمآ  یـضعب  رد  دش . نآ  ّیلوتم  سابع  دیوگیم : رگید  ياهتـسد  دـش . شرتخد  دـقع  ّیلوتم  نینمؤملاریما  تسا : هدـمآ  تایاور  زا 

تایاور زا  ياهتسد  رد  تفرگ . تروص  ماما  تبغر  لیم و  رایتخا و  اب  دقع  دیوگیم : رگید  ياهدع  تفرگ . ماجنا  رمع  دیدهت  زا  دعب  دقع 
رد دش . هتـشک  يو ، اب  ترـشابم  زا  لبق  رمع  دیوگیم : رگید  یخرب  داهن . دیز »  » ار شمان  هک  دـش  ياهچب  بحاص  وا  زا  رمع  تسا : هدـمآ 

ياـج هب  دوـخ  زا  یلـسن  رمع  نب  دـیز  تسا : هدـمآ  رگید  یخرب  رد  تسا . هتـشاد  لـسن  رمع  نـب  دـیز  تـسا : هدـمآ  تاـیاور  زا  ياهتـسد 
هدنز يو  گرم  زا  سپ  دیز  ردام  تسا : هدمآ  تایاور  زا  ياهتسد  رد  دندش . هتشک  موثلکما  شردام ، دیز و  دیوگیم : یـضعب  تشاذگن .

دناهتـشون و مهرد  رازه  راـهچ  ار  وا  رهم  رگید  ياهدـع  داد . رارق  مهرد  رازه  لـهچ  ار  وا  رهم  رمع  تسا : هدـش  رکذ  عباـنم  یخرب  رد  دوب .
دناهدرک . لقن  مهرد  دصناپ  ار  نآ  زین  یهورگ 

موثلک ما  اب  رمع  نس  نتشادن  بسانت 

ّنس رظن  زا  ود  نیا  نیب  یبسانت  چیه  مینادیم  هکنآ  لاح  و  دننادیم ، طرش  ار  درم  نز و  نیب  ندوب  دننامه  وفک و  حاکن ، ثحب  رد  ناهیقف 
وا دومرف : (ع ) ترضح هک  هدمآ  رگید  یضعب  رد  و  تسا ... هریغـص  وا  دومرف : رمع  هب  (ع ) یلع هک  هدمآ  ثیداحا  زا  یخرب  رد  اریز  هدوبن ،

[ . 19 . ] تسا هّیبص 

رکب یبا  رتخد  موثلک  ما 

نکمم ور  نیمه  زا  درک . يراگتـساوخ  يو  زا  رمع  هک  تشاد  موثلکّما »  » ماـن هب  يرتـخد  رکبیبا  هک  دوـشیم  هدافتـسا  خـیراوت  یخرب  زا 
زا يراگتساوخ  ماگنه  رمع  : » دیوگیم فراعملا »  » رد هبیتق  نبا  دناهداد . تبـسن  نینمؤملاریما  رتخد  هب  ار  نآ  یمـسا  هباشت  تهج  هب  تسا 

یلصوم يرمع  [ . 20 ....« ] تشاد تهارک  رمع  زا  موثلکما  یلو  درک ، لوبق  ار  نآ  هشیاـع  درب . هشیاـع  دزن  ار  يو  رکبیبا ، رتـخد  موثلکّما 
تسا . هدرک  لقن  [ 22  ] ءاسنلا مالعا  باتک  رد  هلاحک  اضر  رمع  زین  و  [ 21  ] ءاسنلا خیراوت  یف  ءاحیفلا  ۀضورلا  باتک  رد  ار  هصق  نیا  زین 

لیلد تسا  تبثم  باوج  رگا  و  دومن ؟ جاودزا  یلع  ماما  رتخد  موثلک  ما  اب  باطخ  نب  رمع  ایآ 
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لورج رتخد  موثلک  ما 

نآ هک  دشاب  هدش  ثعاب  یمسا  هباشت  تسا  نکمم  اذل  دناهتسناد ، لورج  رتخد  موثلکّما  ار  باطخ  نبرمع  نب  دیز  ردام  ناخروم  زا  یخرب 
، دندش هتـشک  هیواعم  هارمه  نیفـص  گنج  رد  هک  هللادیبع  رغـصا و  دیز  ِردام  دیوگیم : يربط  دـنهد . تبـسن  (ع ) نینمؤملاریما رتخد  هب  ار 

لورج رتخد  موثلکّما ، جاودزا  عوضوم  ناخروم  بلغا  [ . 23 .« ] تخادنا ییادج  رمع  وا و  نیب  مالسا  هک  تسا  هدوب  لورج  رتخد  موثلکّما 
[ . 24 . ] دناهدرک لقن  ّتیلهاج  رد  باطخ  نب  رمع  اب  ار 

تعیرش تباوث  اب  هیضق  یفانت 

بیطخ تسا . غورد  هّصق  لصا  هک  نیا  ای  هدوب  هجوتیب  تعیرـش  لئاسم  هب  باطخ  نب  رمع  ای  میربیم  یپ  تایاور  زا  یخرب  هب  هعجارم  اـب 
رمع داتـسرف . رمع  دزن  هاگنآ  دـنک ؛ تنیز  ار  دوخ  هک  درک  رما  همطاف  رتخد  موثلکما  هب  (ع ) یلع جاودزا ، زا  لبق  دـنکیم : لـقن  يدادـغب 

( موثلکما  ) وا یتقو  متسه . یضار  وگب : تردپ  هب  تفگ : دیـشک و  تسد  شیاپ  قاس  هب  هدرک و  تکرح  شیوس  هب  دید  ار  وا  هک  یماگنه 
ار میاپ  قاس  مداتـسیا  هک  یماگنه  دیـسوب و  دـناوخ و  دوخ  يوس  هب  ارم  درک : ضرع  تفگ : هچ  رمع  دومرف : ترـضح  دـمآ ، (ع ) یلع دزن 

دراپسیم یسک  تسد  هب  جاودزا  زا  لبق  ار  شرتخد  ترضح  هنوگچ  اریز  درادن ، يراگزاس  (ع ) نینمؤملاریما تریغ  اب  ارجام  نیا  تفرگ .
لقن مظتنملا  باتک  بحاص  شّدج  زا  ار  هصق  نیا  هکنآ  زا  دعب  يزوج  نب  طبس  ور  نیمه  زا  دنکیمن . تاعارم  ار  یعرـش  دودح  چیه  هک 

، دنیبب ار  وا  ات  داتـسرف  رمع  يوس  هب  ار  موثلکّما  شرتخد  یلع  هک  هدرک  رکذ  مظتنملا  باتک  رد  مّدج  : » دیوگیم هدرمـش و  حیبق  دـنکیم ،
هب دوب ، يزینک  نز  موثلکّما )  ) وا ياج  هب  رگا  هک  تسا  نیا  نم  نخـس  دـیوگیم : هاگنآ  درک . ّسم  شتـسد  اب  هدز و  ـالاب  ار  شقاـس  رمع 

هدـش رداص  يو  زا  لمع  نیا  هک  رمع  هب  دـسر  هچ  ات  تسین ، زیاج  نز  سمل  نیملـسم  عامجا  هب  اریز  دوب ، حـیبق  لـمع  نیا  دـنگوس ! ادـخ 
؟ یهدیم ماجنا  ار  اهراک  نیا  هنوگچ  دومرف : درک و  يدـیدش  دروخرب  وا  اب  موثلکّما  تسا ...« : هدـمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  [ . 25 .« ] دشاب

ضرع نایرج  رکذ  زا  دـعب  تفر و  ردـپ  دزن  هدـمآ ، نوریب  شلزنم  زا  هاگنآ  مدرکیم . درخ  ار  تغاـمد  يدوبن ، نینمؤم  هفیلخ  ریما و  رگا 
دوخ زا  يراـیتخا  یناوهـش  لـئاسم  دروم  رد  رمع  هک  تسه  زین  لاـمتمحا  نیا  [ . 26 ... .« ] يداتـسرف یتـسپ  درمریپ  دزن  ارم  ردـپ  يا  درک :

[ . 27 ... .« ] تسا هدنامن  یقاب  حاکن  هلئسم  زج  يزیچ  تیلهاج  زا  نم  رد  : » تفگیم هک  هدیسر  وا  زا  اذل  تسا ، هتشادن 

ارهز ریغ  زا  موثلک  ما 

لوسر هب  یببس  وا  يارب  هکنیا  ات  تسا ؛ هدرک  يراگتساوخ  (ع ،) همطاف یلع و  رتخد  موثلکّما  زا  رمع  هک  دنراد  يدایز  رارـصا  تنـس  لها 
ترـضح ریغ  زا  موثلکّما »  » مان هب  رگید  يرتخد  (ع ) یلع ترـضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  خیراوت  یخرب  زا  هک  یلاح  رد  دـنبایب ، (ص ) ادـخ

ره هک  هتشاد  يرغـص  موثلکّما  يرغـص و  بنیز  مان  هب  رتخد  ود  (ع ) یلع : » دنیوگیم هرابنیا  رد  ناخروم  زا  یخرب  تسا : هتـشاد  (ع ) ارهز
. تسا هدوب  زینک  دـلوّما و  وا  ردام  دـیوگیم : هتـسناد و  (ع ) یلع ماـما  رتخد  ار  موثلکما  زین  هبیتق  نبا  [ . 28 .« ] دناهدوب دـلوّما  زا  اهنآ  يود 

نیب روهـشم  دوب . البرک  رد  (ع ) نیـسح شردارب  اب  هک  تسا  (ع ) نینمؤملاریما رتخد  يرغـص  بنیز  موثلکّما  : » دـیوگیم زین  یحیرط  [ . 29]
دراد و رارصا  نآ  رب  ياهلاسر  رد  یضترم  دیس  هک  هنوگنامه  دروآرد . دوخ  حاکن  هب  روز  هب  ار  وا  باطخ  نب  رمع  هک  تسا  نآ  باحصا 

[ . 30 .« ] دنادیم نیمه  هضیفتسم ـ  تایاور  تهج  هب  ار ـ  رتحیحص  لوق 

هعیش تایاور 

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دناهدرک  لقن  فیعض  حیحص و  ياهدنس  اب  فلتخم و  نیماضم  اب  ار  هیضق  نیا  هعیـش  ناثدحم  املع و 
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هنابصاغ هک  دوب  ام  نانز  زا  ینز  يو  : » دومرف ترضح  هک  دنکیم  لقن  موثلکّما  جاودزا  هرابرد  (ع ،) قداص ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک  1 ـ
هدرم شرهوش  هک  ینز  ایآ  دـش : لاؤس  ترـصح  زا  دـنکیم : لقن  (ع ) قداص ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ومه  2 ـ دـمآ »... رد  يرگید  جاودزا  هب 
تافو زا  دـعب  (ع ) یلع اریز  دـهاوخیم ، هک  اجکره  : » دومرف ترـضح  دـهاوخیم ؟ هک  اجک  ره  ای  دریگب  تافو  هّدـع  دوخ  هناخ  رد  تسا ،

و (ع ) یلع رتخد  موثلکّما  دـنکیم : لقن  (ع ) رقاب ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  هر ) ) یـسوط خیـش  3 ـ [ . 31 .« ] درب دوخ  هناـخ  هب  ار  موـثلکّما  رمع ،
همه فلا ) مییوگیم : رگید  تایاور  تاـیاور و  نیا  هیجوت  رد  [ . 32 ... . ] دنتفر ایند  زا  تعاس  کی  رد  باطخ  نب  رمع  نب  دیز  شدـنزرف 
ماما هک  دراد  تلالد  هک  یتایاور  دـننامه  درادـن ، حاکن  دـقع و  عوقو  رب  تلـالد  تاـیاور  زا  یخرب  ب ) دنتـسین ؛ دنـسلا  حیحـص  تاـیاور 

؛ جرف بصغ  باصتغا و  ج ) تسا . هدرک  حیرصت  نآ  هب  یسلجم  هک  هنوگنامه  [ 33 [ ؛ تسا هدرک  راذگاو  سابع  هب  ار  حاکن  رما  (ع ) یلع
ام زا  هک  تسا  یجرف  نیا  دـنیوگیم : هماع  هک  هنوگنامه  جـیوزت ؛ عوقو  تحـص و  ضرف  رب  ینعی  تسا ؛ جـیوزت  ياعدا  تحـص  رب  ّقلعم 

دش و بصغ  ام  زا  رهاظ  رد  هک  تسا  نآ  ثیدح  يانعم  : » دیوگیم هر ) ) یـسلجم درادن . حاکن  عوقو  رب  تلالد  قیلعت  تسا و  هدش  بصغ 
هدوب و لوهجم  هک  تسا  یمق » دّـمحم  نب  رفعج   » نآ دنـس  رد  لّوا  تیاور  دروم  رد  [ . 34 .« ] دشاب حیحـص  هّصق  نیا  رگا  مدرم ، نامگ  هب 
« حادق  » نآ دنـس  رد  نینچمه  [ 35 . ] دـنلوهجم زین  ود  نیا  هک  هللادـیبع ، نب  دّـمحم  نب  رفعج  يرعـشا و  دّـمحم  نب  رفعج  اب  تسا  كرتشم 
هک دراد  لامتحا  دـش  هتفگ  زین  تلالد  ثیح  زا  تسا . فیعـض  تیاور  دنـس  ور  نیمه  زا  هدوب ؛ لمهم  نییلاـجر  ّصن  قبط  هک  دراد  دوجو 

، ماکحا زا  یخرب  تابثا  رد  هک  دوب  نیا  ناماما  شور  مّود : تیاور  دروم  رد  تسا . يرگید  اـی  لورج و  رتخد  موثلکّما  زا  رمع  دـنزرف  دـیز 
جاودزا هّیـضق  تباثا  ددصرد  ترـضح  تیاور ، نیا  رد  دوب . نانآ  هلمج  زا  بطاخم  هک  یتروص  رد  دندرکیم ، لالدتـسا  مصخ  دقتعم  هب 

رهوش نز  هدع  هک  نیا  هب  دـندوب  لئاق  نانآ  اریز  تسا ، تنـس  لها  رظن  اب  فلاخم  هک  تسا  یمکح  تابثا  ماقم  رد  هکلب  دنتـسین ، موثلکّما 
. تسا هدرک  لالدتـسا  دننکیم ، لقن  تنـس  لها  هک  موثلکما  ربخ  هب  نآ  زاوج  تابثا  يارب  ترـضح  تسین . زیاج  رهوش  هناخ  ریغ  رد  هدرم 

حیرصت نآ  هب  زین  تایاور  یخرب  رد  هک  دوشیم  دیدهت  هیقت و  رب  لمح  تایاور  نیا  دشابن  حیحـص  تاهیجوت  نیا  هک  ضرف  رب  تیاهن  رد 
هدوب ترـضح  ریغ  زا  هک  تسا  نکمم  دـشاب ، (ع ) ارهز همطاف  رتخد  موثلکّما  هک  هدـشن  حیرـصت  تاـیاور  رد  هکنیا  ًاـصوصخ  تسا . هدـش 

. تسا تسردان  يرما  مّود ، هفیلخ  دییأت  ناونع  هب  نآ  رب  ندرک  هیکت  لالدتسا و  هّیضق و  لصا  تالامتحا  همه  نیا  اب  تروص  ره  رد  تسا .
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هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
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نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
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قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 
. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 

IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 
دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53

یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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